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 KHÓ KHĂN LÀ CƠ HỘI ĐỂ KHẲNG ĐỊNH BẢN THÂN 

 Tháng 5 về với sắc phượng đỏ tươi cùng tiếng ve râm ran báo hiệu mùa hè đã 

đến. Năm học 2021-2022, một năm học đặc biệt với muôn vàn khó khăn khi các thầy 

cô giáo và học sinh phải dạy học trong tình hình dịch bệnh Co-vid 19 diễn biến phức 

tạp, cũng đã sắp kết thúc. Đối với học sinh lớp 9, đây cũng là thời điểm các em chuẩn 

bị chia tay mái trường THCS đã gắn bó suốt bốn năm. Đặc biệt với Dương Thảo 

Ngọc, học sinh lớp 9A4 trường THCS Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, đây còn là năm 

học đáng nhớ nhất. 

 

Học sinh Dương Thảo Ngọc, lớp 9A4, Trường THCS Hiệp Thạnh, huyện 

 Đức Trọng đoạt giải Nhất môn Ngữ văn trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh 

 năm học 2021 - 2022 
Lần đầu tiếp xúc với Thảo Ngọc, có lẽ nhiều người sẽ không có ấn tượng đặc 

biệt, chỉ thấy Ngọc là một cô bé ít nói và có phần trầm tính. Nhưng ở cô học trò đạt 

giải Nhất môn Ngữ văn trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấpTỉnh năm học 2021 - 2022 

lại có nhiều thú vị. Cô học trò nhỏ có nước da trắng, khuôn bặt bầu bĩnh ấy luôn được 

thầy cô yêu mến, bạn bè cảm phục bởi kết quả học tập rất đáng nể của em. Ngọc sinh 



ra trong một gia đình thuần nông, ba mẹ quanh năm vất vả để lo cho hai chị em Ngọc 

ăn học. Mặc dù không có điều kiện như nhiều bạn bè khác nhưng Ngọc rất ham học. 

Bốn năm liền, Ngọc đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện, luôn nằm trong tốp 3 

của lớp, em còn tích cực tham gia các hoạt động của lớp của trường. Trong đó, Ngọc 

đặc biệt rất thích học môn Ngữ văn nên đã đăng kí vào đội tuyển bồi dưỡng học sinh 

giỏi. Ngọc có ước mơ sau này sẽ trở thành một phóng viên. Từ ngày học bồi dưỡng 

môn Ngữ văn, Ngọc nhận ra văn chương giúp em hiểu mình hơn, ngôn ngữ tạo ra sự 

kết nối kì diệu với thế giới và những cảm giác. Có khả năng liên tưởng và tưởng 

tượng, yêu thích các lĩnh vực nghệ thuật, những bài viết của cô học trò này nhờ đó trở 

nên tự nhiên và có hồn.   

Những ngày đầu theo đội tuyển trở nên đầy khó khăn khi dịch bệnh Co-vid 19 

kéo dài, em cùng các bạn phải học bồi dưỡng trực tuyến suốt quá trình từ thi cấp 

huyện đến cấp tỉnh. Ngọc tâm sự: “Đó thực sự là một hành trình đầy gian nan và thử 

thách.Việc học oline cũng đòi hỏi bản thân mỗi người phảichủ động nhiều hơn, em lại 

không có máy tính mà phải học qua điện thoại, không được gặp thầy cô, bạn bè, 

những câu hỏi không biết thì đa số phải tự tìm câu trả lời. Đôi khi em cũng tự đặt câu 

hỏi có nên tiếp tục hay từ bỏ. Khi chán nản như vậy, em hay nghĩ đến việc “Tại sao 

mình lại bắt đầu?” và tình yêu văn học, khát khao chinh phục những chân trời tri thức 

mới lại bùng cháy, thôi thúc em cố gắng hơn.” Để góp mặt trong đội tuyển, cô bé ấy 

đã phải nỗ lực tự học rất nhiều để cải thiện sức viết, rèn thói quen đọc sáchvà luôn cố 

gắng hoàn thành bài tập đúng thời hạn. Vừa phải học các môn chính khoá vừa phải 

bồi dưỡng, vào thời điểm gần thi, có đêm Ngọc chỉ được ngủ ba, bốn tiếng nhưng em 

luôn cố gắng hoàn thành tất cả bài tập.  

Ngọc chia sẻ, hành trình tám tháng miệt mài ôn luyện đem đến cho em niềm tin 

vào giá trị bản thân, có cách nhìn nhận sâu hơn về cuộc sống, rất nhiều những hạn chế 

trong lối viết và cách tư duy cũng được cải thiện. Đặc biệt, khi được thử sức với 

những đề nghị luận xã hội mới mẻ và gợi nhiều suy tư là mỗi lần em có thêm hành 

trang sống. Những trải nghiệm và kĩ năng thu được chắc chắn giúp ích cho sự tiến bộ 

của em trong tương lai khi mà em vẫn luôn mong muốn được trở thành một phóng 

viên và có những trải nghiệm ở những chân trời khác. Hi vọng những cuốn sách đã 

được đọc, những kiến thức đã được học sẽ theo em mãi mãi. Thành công hôm nay sẽ 

là điểm tựa để Ngọc tự tin theo đuổi những mục tiêu có ý nghĩa của cuộc đời mình./. 
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